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Schumacher és 21 év után a
Ferrari

 

Az  1999-es  évad  végén  visszavonult  Damon  Hill.  A  világbajnoki  ezüstérmes  Irvine
elhagyta a Ferrarit, és a Stewart csapatból Jaguarrá változott alakulathoz igazolt. Jean Todt
az  ír  helyére  Rubens  Barrichellót  szerezte  meg.  Két  nagy  motorgyártó  visszatért  a
Forma-1-be:  a Honda a  BAR csapattal  kötött  megállapodást,  a  BMW  pedig  a  Williams
partnere lett. Utóbbi leigazolt egy tehetséges újoncot, a brit Jenson Buttont. A Prostnál is
bemutatkozott egy fiatal versenyző, a német Nick Heidfeld. A versenynaptárban 40 év után
ismét helyet kapott a legendás indianapolisi pálya.

 

AUSZTRÁLIA, MELBOURNE,
március 12.

 

1. M. Schumacher (Ferrari), 2. Barrichello (Ferrari), 3. R. Schumacher (Williams), 4.
Villeneuve (BAR), 5. Fisichella (Benetton), (6. Salo (Sauber) - kizárva), 7. Zonta (BAR)

 

Az időmérő edzésen a  két McLaren szerezte meg az első sort, annak ellenére, hogy
Coulthard összetörte az autóját. M. Schumacher éppen akkor futotta az utolsó gyors körét,
amit így a piros zászló szakított meg. A McLarenek a rajt után is megtartották a vezetést.
Hakkinent és Coulthardot M. Schumacher, Frentzen és Barrichello követte. A 11. körben
Coulthard  mögött  a  bokszkiállást  követően felrobbant  a  Mercedes  motor.  Nyolc  körrel
később a másik McLaren is elfüstölt, így Hakkinen is kiesett a versenyből. A vezetést M.
Schumacher örökölte meg. A sokáig a második helyen autózó Frentzen váltóhibával állt ki.
Barrichello utólérte, majd megelőzte M. Schumachert, ám a brazilnak még egyszer ki kellett
állnia tankolni, így a futamot az eggyel kevesebb bokszkiállással számoló német világbajnok
nyerte. A Williams-BMW párosítás első futamán felállhatott a dobogóra.

 

A futam után Mika Salót a hatodik helyről a Sauber szabálytalan méretű első légterelője
miatt kizárták.



 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 10 p., 2. Barrichello 6 p., 3. R. Schumacher 4
p., 4. Villeneuve 3 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 16 p., 2. Williams-BMW és BAR-Honda 4-4 p.

 

BRAZÍLIA, INTERLAGOS, március
26.

 

1. M. Schumacher (Ferrari), (2. Coulthard (McLaren) - kizárva), 3. Fisichella (Benetton),
4. Frentzen (Jordan), 5. Trulli (Jordan), 6. R. Schumacher (Williams), 7. Button (Williams)

 

A pénteki szabadedzésen egy kutya mászkált a pályán, másnap az időmérőn reklámtáblák
szakadtak  le.  Szombaton  többször  leesett  a  hátsó  szárny  a  Sauberekről,  így  a  csapat
biztonsági okokból visszaléptette autóit. Vasárnap aztán a rajttól a pole-ból induló Hakkinen
jött el a legjobban, mögötte M. Schumacher bebújt Coulthard elé. A 2. körben a két Ferrari
a célegyenes végén egyszerre előzött: M. Schumacher Hakkinen mellett elhúzva az élre állt,
Barrichello a 3. helyet vette át  Coulthardtól. A 12. helyről rajtoló Trulli Frentzent, majd
Fisichellát megelőzve már a 6. helyen autózott. A 14. körben Barrichello is elment Hakkinen
mellett, és feljött a második helyre. A két Ferrari tankolása után Hakkinen ismét az élen
találta magát. Barrichello egy hidraulikus hiba miatt kiállni kényszerült, nyolc körrel később
pedig Hakkinen gurult motorhibával a bokszba. M. Schumacher gond nélkül megnyerte a
versenyt.

 

A futam után a versenybírók szabálytalannak találták a Benettonon kívül valamennyi p
ontszerző helyen célba ért autót, mert a járművek alján található falemezek valamennyin
vékonyabbak  voltak a megengedettnél.  A csapatok óvtak,  mondván a hepe-hupás brazil
pálya legyalulta az autók alját. Az FIA elfogadta az érvelést. Coulthard autóján azonban az
első légterelő is 7 mm-el alacsonyabban volt a megengedettnél, amiért a skótot kizárták a
versenyből. Jenson Button az így szerzett 1 pontjával 20 évesen és 67 naposan a Forma-1
történetének legfiatalabb pontszerzője lett.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 20 p., 2. Fisichella 8 p., 3. Barrichello és R.



Schumacher 6-6 p.

 

Konstruktőrök:  1.  Ferrari  26  p.,  2.  Benetton-Playlife  8  p.,  3.  Williams-BMW  és
Jordan-Mugen Honda 7-7 p.

 

SAN MARINO, IMOLA, április 9.
 

1.  M.  Schumacher  (Ferrari),  2.  Hakkinen  (McLaren),  3.  Coulthard  (McLaren),  4.
Barrichello (Ferrari), 5. Villeneuve (BAR), 6. Salo (Sauber)

 

Imolában debütált a bokszutcában használatos sebességszabályzó  gomb az autókban.
Hakkinen az évad során harmadszor is megszerezte az első rajtkockát, és vasárnap a rajtot
követően is megtartotta a vezetést.  A mellőle induló M. Schumacher kissé beragadt, így
gyorsan  behúzódott  Coulthard  elé,  utat  nyitva  ezzel  Barrichellónak,  aki  bebújhatott  a
harmadik helyre, a skót elé. Mögöttük Villeneuve a 9. helyről az 5.-re ugrott előre. A 100.
nagydíján induló Frentzen már a negyedik  körben kicsúszott, majd a bokszba botorkálva
feladta a versenyt. Heidfeldet korai rajt, Verstappent kék zászló figyelmen kívül hagyása
miatt büntették 10 másodpercre. Az első kerékcserék után az élen a sorrend nem változott,
Hakkinen azonban nagyon hamar kijött a második tankolásra, így a gyors köröket futó M.
Schumacher  öt  körrel  később a  finn  elé,  az  első  helyre  tudott  visszajönni.  A  második
kerékcserére Coulthard és Barrichello egyszerre érkezett, és a skót megelőzte a ferrarist,
átvéve ezzel a 3. helyet. Az év harmadik futamát is M. Schumacher nyerte. A 100. futamán
induló Irvine éppen lecsúszott a pontszerzésről, 7. lett.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 30 p., 2. Barrichello 9 p., 3. Fisichella 8 p., 4.
R. Schumacher és Hakkinen 6-6 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 39 p., 2. McLaren-Mercedes 10 p., 3. Benetton-Playlife 8 p.

 

ANGLIA, SILVERSTONE, április 23.
 



1.  Coulthard (McLaren),  2.  Hakkinen (McLaren),  3.  M.  Schumacher (Ferrari),  4.  R.
Schumacher (Williams), 5. Button (Williams), 6. Trulli (Jordan)

 

2000-ben a nyári  labdarúgó Európa-bajnokság miatt szokatlanul hamar rendezték az
Angol  Nagydíjat.  Silverstone-ban  a  pole-t  Barrichello  szerezte  meg,  mindössze  0,003
másodperccel megelőzve a jordanes Frentzent. M. Schumacher nem tudta megkezdeni az
utolsó gyors körét, mert nem ért fel az edzés leintéséig a célegyenesbe. Másnap Barrichello
és Frentzen a rajt után is megtartotta az első két helyet, őket a két McLaren kísérte. M.
Schumacher kissé lesodródva a vizes fűre a 8. helyig esett vissza. Barrichello vezetett, ám
miután Frentzen kiállt mögüle tankolni, Coulthard utolérte és körbeutózta a brazilt. Amikor
a  skót  is  kiállt  új  gumikért,  ismét  Barrichello  vette  át  a  vezetést.  A  ferraris  később
megpördült,  és  csak  a  fűben  megbújó  hatalmas  pocsolyákon  át,  tudott  újra  a  pályára
evickélni, amitől az autója elektronikája beázott, és a brazil kénytelen volt feladni a versenyt.
A  150.  nagydíját  futó  Frentzen  vezette  a  versenyt,  ám  hat  körrel  a  leintés  előtt  a
sebességváltó hibája miatt  kiállni  kényszerült.  M. Schumacher a kékcserékkel öccsét és
Buttont is megelőzte, de így is csak a 3. helyre tudott feljönni a győztes Coulthard és
Hakkinen mögé.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 34 p., 2. Coulthard 14 p., 3. Hakkinen 12 p., 4.
R. Schumacher és Barrichello 9-9 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 43 p., 2. McLaren-Mercedes 26 p., 3. Williams-BMW 12 p.

 

KÖZJÁTÉK
 

A két futam közötti szünetben David Coulthard repülőgépe a lyoni repülőtéren lezuhant.
A gép pilótája és másodpilótája életét vesztette, de Coulthard, a menyasszonya és az erőnléti
edzője megúszták a balesetet.

 

SPANYOLORSZÁG, BARCELONA,



május 7.
 

1.  Hakkinen  (McLaren),  2.  Coulthard  (McLaren),  3.  Barrichello  (Ferrari),  4.  R.
Schumacher (Williams), 5. M. Schumacher (Ferrari), 6. Frentzen (Jordan)

 

A pole-t  ezúttal  M. Schumacher szerezte meg.  De la  Rosát  visszasorolták az utolsó
rajtkockába, mert az ellenőrök szabálytalan üzemanyagot találtak az Arrowsban. Másnap a
két Schumacher jól kapta el a rajtot, Michael maradt az élen, Ralf az ötödik helyről indulva
Hakkinen mögé a harmadik helyre ugrott előre. Az első kerékcseréknél M. Schumacher a
jelzésre túl korán indult el, és elsodorta az egyik tankolást végző szerelőjét - ám így is
megtartotta a vezetést. Coulthard a váltója meghibásodása miatt veszített időt, amikor a
tankolást követően  nem indult el a McLaren. A második kerékcserék után Coulthard R.
Schumachert és Barrichellót  is  megelőzte.  Hakkinen  eközben  utolérte M. Schumachert.
Egyszerre álltak ki a bokszba, és mivel a német  a korábban megsérült szerelője helyére
beugró ember miatt 17,5 másodpercig állt  a garázsa előtt,  a finn átvette a vezetést.  A
ferraris mellett hamarosan Coulthard is elment, és a R. Schumacher, Barrichello duó is
utolérte. A testvérpár kerék a kerék mellett haladt, amikor Barrichello bebújt melléjük, és
mindkettejüket megelőzve átvette a harmadik helyet.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 36 p., 2. Hakkinen 22 p., 3. Coulthard 20 p., 4.
Barrichello 13 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 49 p., 2. McLaren-Mercedes 42 p., 3. Williams-BMW 15 p.

 

EURÓPA NAGYDÍJ, NÜRBURGRING,
május 21.

 

1.  M.  Schumacher  (Ferrari),  2.  Hakkinen  (McLaren),  3.  Coulthard  (McLaren),  4.
Barrichello (Ferrari), 5. Fisichella (Benetton), 6. de la Rosa (Arrows)

 

A szombati időmérő edzésen Heidfeld autója a megengedettnél 2 kg-al könnyebbnek



bizonyult, így a hazai pályán versenyző pilótát kizárták, vagyis nem indulhatott a vasárnapi
futamon. Hiába indult az első sorból Coulthard és M. Schumacher, a harmadik rajtkockát
megszerző Hakkinen kettejük között az élre vágott. Coulthardot még M. Schumacher is
megelőzte. A 10. körben a csepergő esőben az utolsó sikán bejáratánál M. Schumacher
elment Hakkinen mellett,  és átvette a vezetést.  Egy körrel  később a  célegyenes végén
Barrichello  megelőzte Coulthardot és feljött a harmadik helyre. Az erősödő esőben nagy
csúszkálás kezdődött. Az esőgumik felvétele után M. Schumacher, Coulthard, Hakkinen,
Fisichella sorrendben haladtak a pilóták. Barrichello a 8. helyre esett vissza, és megkezdte a
felzárkózást. Néhány körrel később Hakkinen megelőzte Coulthardot. Hátrébb Verstappen
előzése közben Irvine megcsúszott, és összeütközött R. Schumacherrel. Verstappen ugyan
továbbment,  ám még ugyanabban a  körben ő  is  összetörte  az  autóját.  Herbert  a  150.
versenyén néhány körrel a leintés előtt pontszerző helyről pördült ki. M. Schumacher és
Hakkinen mögött a harmadik Coulthard már körhátrányban ért célba.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 46 p., 2. Hakkinen 28 p., 3. Coulthard 24 p., 4.
Barrichello 16 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 62 p., 2. McLaren-Mercedes 52 p., 3. Williams-BMW 15 p.

 

MONACO, MONTE-CARLO, június 4.
 

1.  Coulthard  (McLaren),  2.  Barrichello  (Ferrari),  3.  Fisichella  (Benetton),  4.  Irvine
(Jaguar), 5. Salo (Sauber), 6. Hakkinen (McLaren)

 

A hercegségben M. Schumacher új festésű, piros színű sisakkal jelent meg. A német a
csütörtöki  szabadedzések  után  pénteken  visszarepült  Fioranoba,  hogy  a  szünnapot  is
teszteléssel tölthesse. A csütörtöki autótöréseket szombaton az orvosi kocsi (Medical Car)
folytatta,  amelyet  vezetője  többször  a  palánknak  csapott.  A  szombati  időmérőn  M.
Schumacher érte el a legjobb időt. Meglepetésre a két Jordan beverekedte magát az első
négybe, Alesi pedig 7. lett a Prosttal. A megismétel felvezető kör után a mezőny eleje simán
vette a rajtot, a hátsó régióban azonban Button megpörgette de la Rosát, aki keresztbe állva
elzárta az utat a többiek elől. A versenyt leállították. Másodszorra simán eljött a foghíjas
mezőny, M. Schumacher, Trulli, Coulthard, Frentzen, Hakkinen sorrendben. Alesi autója
nem sokkal később megadta magát, Diniz defektet kapott, Hakkinen lelassult és a második
helyről Trulli is kiállni kényszerült. A bokszból visszatérő Hakkinent R. Schumacher ugyan
megelőzte, ám a német rögtön utána falba fúrta a Williams-BMW-t. M. Schumacher az élen
egyre jobban elhúzott az őt üldöző Coulthardtól, ám a megrepedt kipufogóból áramló forró



levegő megolvasztotta a hátsó felfüggesztését, és a német kénytelen volt feladni a versenyt.
A vezetést a skót örökölte meg, és meg is tartotta azt a célig. A második helyen haladó
Frentzen néhány körrel a leintés előtt falnak csúszott, és kiesett.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 46 p., 2. Coulthard 34 p., 3. Hakkinen 29 p., 4.
Barrichello 22 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 68 p., 2. McLaren-Mercedes 63 p., 3. Williams-BMW 15 p.

 

KANADA, MONTREAL, június 18.
 

1. M. Schumacher (Ferrari), 2. Barrichello (Ferrari), 3. Fisichella (Benetton), 4. Hakkinen
(McLaren), 5. Verstappen (Arrows), 6. Trulli (Jordan)

 

A pole-ból  M. Schumacher  a  rajt  után is  megőrizte  a  vezetést.  A  6.  helyről  induló
Villeneuve a rajtnál Hakkinent és Barrichellót is megelőzve a harmadik helyre ugrott előre.
A második helyen haladó Coulthardot hamarosan 10 másodperces stop-and-go büntetéssel
sújtották, mert a skót szerelői még a felvezető kör kezdetén is a pályán voltak. A McLaren a
büntetés letöltése után a 10. helyre állt vissza. Barrichello megelőzte Villeneuve-öt, és feljött
a 2. helyre. Tíz körrel később Hakkinen is elment a kanadai mellett. Villeneuve a szemerkélő
eső ellenére slick gumikat kapott. A két Ferrari egymás után érkezett a bokszba, Barrichello
kerekei azonban nem voltak előkészítve, így a brazil kiállása  21 másodpercig tartott. Az
esőben még az élen autózó M. Schumacher is elhagyta a pályát. Mögötte Barrichello, a
csupán egyszer tankoló Fisichella, majd Hakkinen következett. Villeneuve öt körrel a futam
vége előtt  megelőzte  Coulthardot,  majd néhány kanyarral  később oldalról  belefutott  R.
Schumacherbe.  Mindketten  kiestek a versenyből.  A nagydíj  végén az 500.  futamát futó
McLaren  csapat  skót  pilótája  Wurz-al  ütközött.  M.  Schumacher  fékproblémái  ellenére
megnyerte a versenyt. Barrichello bár utolérte, nem előzte meg csapattársát.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 56 p., 2. Coulthard 34 p., 3. Hakkinen 32 p., 4.
Barrichello 28 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 84 p., 2. McLaren-Mercedes 66 p., 3. Benetton-Playlife 18 p.



 

FRANCIAORSZÁG, MAGNY-COURS,
július 2.

 

1. Coulthard (McLaren), 2. Hakkinen (McLaren), 3. Barrichello (Ferrari), 4. Villeneuve
(BAR), 5. R. Schumacher (Williams), 6. Trulli (Jordan)

 

A szombati időmérő edzésen Coulthard autója rendetlenkedett, így a skót a Hakkinenre
beállított tartalék autóval volt kénytelen körözni, amelyen a dohányreklámok tilalma miatt
csapattársa  neve  szerepelt.  Így  fordulhatott  elő,  hogy  a  pályán  egyszerre  két  “Mika”
feliratos  autó körözött.  Coulthard így is megszerezte a második helyet,  M. Schumacher
mögött. A rajttól a két Ferrari jött el a legjobban, ám Coulthard a verseny harmadánál
elment Barrichello mellett, sőt, a kerékcserék után Hakkinen is a brazil elé került. Coulthard
utolérte M. Schumachert, ám nem tudta körbeautózni a németet -  így bemutatott neki.
Néhány körrel később a skót a hajtűkanyarban elment a ferraris mellett, a két autó össze is
ért. M. Schumacher Hakkinent is kénytelen volt elengedni, majd füstölő motorral kiállt a
versenyből, amit így a McLaren kettőse nyert meg.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 56 p., 2. Coulthard 44 p., 3. Hakkinen 38 p., 4.
Barrichello 32 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 88 p., 2. McLaren-Mercedes 82 p., 3. Benetton-Playlife 18 p.

 

AUSZTRIA, SPIELBERG, július 16.
 

1. Hakkinen (McLaren), 2. Coulthard (McLaren), 3. Barrichello (Ferrari), 4. Villeneuve
(BAR), 5. Button (Williams), 6. Salo (Sauber)

 

Az első sorból a két McLaren még biztosan jött el, mögöttük M. Schumacher megelőzte



ugyan  csapattársát,  ám  az  első  kanyarban  Zonta  hátulról  meglökte  a  Ferrarit,  amely
keresztbefordulva  kicsúszott,  és  amelynek  szemből  még  Trulli  Jordanje  is  nekiment.
Fisichella  a  tülekedésben orral  rohant  a  szalagkorlátnak.  A  tömegjelenet  után  az  élen
Hakkinen  és  Coulthard  száguldott,  a  18.  helyről  induló  Button  a  7.  helyre  ugrott  fel,
Barrichelo elé. A harmadik helyen de la Rosa megelőzte Salót, aki mellett két körrel később
az előretörő Barrichello is elment. A rajtbaleset miatt Zontát és Dinizt 10 másodpercre
büntették. Hakkinen az élen annak ellenére szórta a leggyorsabb köröket, hogy csapata arra
kérte, lassítson. A harmadik helyről de la Rosa füstölő váltóval volt kénytelen kiállni, hátrébb
a két  Prost  ütközött  össze.  15 körrel  a  leintés  előtt  Button kicsúszott,  és  megsérült  a
Williams első vezetőszárnya. A csapat azonban hiába várta az angolt új orrkúppal, Button a
sérült autót behozta az 5. helyen.

 

A futam utáni ellenőrzésen kiderült, hogy Hakkinen autójának elektronikus rendszeréről
hiányzott egy plomba. A finn pilótát ugyan nem büntették meg, de a McLarentől elvették a
győzelemért járó 10 pontot.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 56 p., 2. Coulthard 50 p., 3. Hakkinen 48 p., 4.
Barrichello 36 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 92 p., 2. McLaren-Mercedes 88 p.*, 3. Williams-BMW 19 p.

 

*a McLaren-Mercedestől 10 pont levonva.

 

NÉMETORSZÁG, HOCKENHEIM,
július 30.

 

1.  Barrichello  (Ferrari),  2.  Hakkinen  (McLaren),  3.  Coulthard  (McLaren),  4.  Button
(Williams), 5. Salo (Sauber), 6. de la Rosa (Arrows)

 

A rajtot ezúttal is Hakkinen kapta el a legjobban. A finn a negyedik helyről ugrott az élre,
miközben  a kissé cikázó Coulthard a pálya szélére tolta M. Schumachert, és a hátulról
érkező Fisichella belerohant a Ferrariba. M. Schumacher egymás után a második versenyét
fejezte be az első kanyarban. A Ferrari  műszaki gondjai  miatt csak a 18. helyről induló



Barrichello az első kör végén már a 10., a negyedik körben a 7., a tizenkettedik körben de la
Rosát és Trullit megelőzve már a 3. helyen haladt! A 25. körben, miközben Hakkinen és
Coulthard  magabiztosan  vezette  a  versenyt,  a  pálya  szélén  egy  néző  (egy  elbocsátott
Mercedes dolgozó) kezdett sétálgatni.  A versenybírók, amíg kitessékelték a pályáról (ez
négy kört vett igénybe!), beküldték a biztonsági autót. Hakkinent gyorsan kihívták tankolni,
de Coulthard a kerékcseréje után visszaesett a 6. helyre. Az élen ekkor Hakkinen, Trulli,
Barrichello és de la Rosa haladt. A biztonsági autós fázis után Zonta R. Schumacherbe, Diniz
pedig Alesibe rohant bele. Három  körrel később eleredt az eső. A vezető  Hakinen és  a
második  Trulli  kiment  esőgumikért,  az  olasz  ráadásul  sárga  zászló  alatti  előzésért  10
másodperces büntetést is kapott, ám a 18. helyről rajtoló Barrichello, és a 17.-ről startoló
Frentzen kint  maradt  az  esőben a  száraz  gumikon.  A  brazil  vezetett,  a  német  viszont
elektronikai  hibával  kiállni  kényszerült.  Rubens  Barrichello  124.  forma-1-es  versenyén
először tudott  győzni.  Ross Brawn a rádión joggal nevezte ezt hihetetlen győzelemnek,
Rubens Barrichello pedig végig zokogott a leintés után az autóban és a dobogó legfelső
fokán is.

 

A világbajnokság állása: 1. M. Schumacher 56 p., 2. Coulthard és Hakkinen 54-54 p., 4.
Barrichello 46 p.

 

Konstruktőrök: 1. Ferrari 102 p., 2. McLaren-Mercedes 98 p.*, 3. Williams-BMW 22 p.

 

*a McLaren-Mercedestől 10 pont levonva.

 

MAGYARORSZÁG, HUNGARORNG,
augusztus 13.

 

1.  Hakkinen  (McLaren),  2.  M.  Schumacher  (Ferrari),  3.  Coulthard  (McLaren),  4.
Barrichello (Ferrari), 5. R. Schumacher (Williams), 6. Frentzen (Jordan)

 

Az első helyet ugyan M. Schumacher szerezte meg az időmérőn, ám a rajtnál Hakkinen
előbb behúzódott a Ferrari mögé, majd az első kanyarban bebújt, és el is ment a német
mellett, amivel tulajdonképpen meg is nyerte a versenyt. A kerékcserék után Coulthard
megkergette  ugyan  M.  Schumachert,  de  megelőzni  nem  tudta.  Hakkinen  győzelmével
átvette a vezetést a világbajnokságon.



 

A világbajnokság állása: 1. Hakkinen 64 p., 2. M. Schumacher 62 p., 3. Coulthard 58 p., 4.
Barrichello 49 p.

 

Konstruktőrök: 1. McLaren-Mercedes 112 p.*, 2. Ferrari 111 p., 3. Williams-BMW 24 p.

 

*a McLaren-Mercedestől 10 pont levonva.

 

BELGIUM, SPA-FRANCORCHAMPS,
augusztus 27.

 

1. Hakkinen (McLaren),  2.  M. Scumacher (Ferrari),  3.  R. Schumacher (Williams),  4.
Coulthard (McLaren), 5. Button (Williams), 6. Frentzen (Jordan)

 

Hiába vitt a Ferrari új motorokat a belga pályára, az időmérő edzésen Hakkinen 0,8
másodperccel  autózott  jobbat,  mint  a  második  helyezett  Trulli.  M.  Schumacher  Button
mögött csak a negyedik legjobb időt érte el, miután a gyors körében Alesi éppen előtte
pördült  meg.  A  vasárnap  délelőtti  bemelegítő  edzésen  a  nedves  pályán  Fisichella
megcsúszott egy festett fehér vonalon, és előbb falnak csapta a Benetton hátulját, majd az
autót fejreállítva landolt.  Délután a  vizes pályán a versenybírók csak a biztonsági  autó
mögött merték elindítani a versenyt, majd egy körrel később repülőrajt következett.  M.
Schumacher gyorsan előreugrott a második helyre. Mögötte Trulli és Button összekoccant.
A Jordan keresztbefordult, a Williams mellett pedig R. Schumacher és Coulthard is elhúzott.
A mezőny száraz gumikra váltása után a 17. helyről rajtoló Alesi a negyedik helyre jött fel!
Hakkinen kerékcseréje miatt Coulthard egy körrel később kapott slick gumikat, és csak a 9.
helyre tudott visszaállni. M. Schumacher addig üldözte Hakkinent, míg végül a finn hibázott,
és a félig megpördülő McLaren mellett a német az élre állt. A verseny háromnegyedénél
Barrichello Ferrarijából 150 méterre a bokszától kifogyott az üzemanyag, M. Schumachert
pedig utolérte Hakkinen. A vezető páros az Eau Rouge utáni hosszú egyenes végén lekörözni
készült Zontát. M. Schumacher balról próbálta megelőzni a brazilt, ám Hakkinen a BAR jobb
oldala mellett elslisszolva mindkettejük mellett elment, és megnyerte a futamot.

 

A világbajnokság állása: 1. Hakkinen 74 p., 2. M. Schumacher 68 p., 3. Coulthard 61 p, 4.



Barrichello 49 p.

 

Konstruktőrök: 1. McLaren-Mercedes 125 p.*, 2. Ferrari 117 p., 3. Williams-BMW 30 p.

 

*a McLaren-Mercedestől 10 pont levonva.

 

OLASZORSZÁG, MONZA,
szeptember 10.

 

1. M. Schumacher (Ferrari), 2. Hakkinen (McLaren), 3. R. Schumacher (Williams), 4.
Verstappen (Arrows), 5. Wurz (Benetton), 6. Zonta (BAR)

 

A pole-ból induló M. Schumacher jól kapta el a rajtot, Barrichello azonban beragadt, így
az élen Hakkinen és Coulthard követte a német ferrarist. Az első körben aztán elszabadult a
pokol: Barrichello nagyot fékezett, a mögötte érkező Frentzen elrántotta a Jordant, Trullit
megpöckölve a levegőbe emelkedett. Barrichello Ferrarija pörögni kezdett, és elkaszálta az
előtte kanyarodó Coulthardot. Hátrébb a fékező Herbertre futott rá de la Rosa, és a spanyol
autója  bukfencezve  csapódott  a  többi  roncshoz.  A  szétszóródó  alkatrészek  egy  ott
szolgálatot teljesítő tűzoltót halálra sebeztek. Még a Safety Car-os periódusban az élen
haladó ferraris lelassított, és a mögötte összesűrűsödött mezőnyben Button, hogy elkerülje
az ütközést, kiment a fűre, és falnak csapta a Williams-BMW-t. A biztonsági autó a 11. körig
volt  benn,  az élen M. Schumacher,  Hakkinen,  Villeneuve és R.  Schumacher haladt.  Az
újraindítás után Villeneuve autójának Honda motorja megadta magát. Verstappen R. Schum
achert megelőzve feljött a 3. helyre, ám a német a kerékcserék után visszavette a harmadik
helyet,  M.  Schumacher  és  Hakkinen  mögött.  A  ferraris  41.  győzelmével  utolérte  az
örökranglistán Ayrton Sennát. A német versenyző a futam utáni sajtótájékoztatón könnyek
közt próbált meg nyilatkozni - sikertelenül.

 

A világbajnokság állása: 1. Hakkinen 80 p., 2. M. Schumacher 78 p., 3. Coulthard 61 p., 4.
Barrichello 49 p.

 

Konstruktőrök: 1. McLaren-Mercedes 131 p.*, 2. Ferrari 127 p., 3. Williams-BMW 34 p.



 

*a McLaren-Mercedestől 10 pont levonva.

 

EGYESÜLT ÁLLAMOK,
INDIANAPOLIS, szeptember 24.

 

1. M. Schumacher (Ferrari), 2. Barrichello (Ferrari), 3. Frentzen (Jordan), 4. Villeneuve
(BAR), 5. Coulthard (McLaren), 6. Zonta (BAR)

 

Az éjjeli esőzés után nedves aszfalton várhatták a pilóták a rajtot, volt, aki száraz, volt aki
intermediet  abroncsokon.  Az  élről  M.  Schumacher  vághatott  neki  az  első  modernkori
indianapolisi forma-1-es futamnak, ám Coulthard lerajtolta a németet. A skót látványosan
kiugrott a rajtnál, így Fisichellával együtt 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott. A
büntetés letöltésig igyekezett feltartani a ferrarist, majd amikor M. Schumacher megelőzte,
Hakkinent gyorsan elengedte maga mellett. A száradó pályán a kerékcserék összekavarták a
mezőnyt. A még esőgumin haladó M. Schumacher mögött Frentzen, Diniz, Mazzacane és
Hakkinen haladt. Barrichello csak a nyolcadik helyen autózott.  A 26.  körben a második
helyre  felzárkózó  Hakkinen  mögött  kigyulladt  a  Mercedes  motor,  és  a  finn  kiállt  a
versenyből.  Barrichello  jött  fel,  Villeneuve  megpördülése  után  már  a  3.  volt,  és  a
kerékcseréknél Frentzent is megelőzve feljött csapattársa mögé. Négy körrel a leintés előtt
a magabiztosan vezető M. Schumacher megpördült, ám így is megnyerte a versenyt.


